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Kā liecina Centrālas statistikas pārvaldes dati, gada inflācija jau trešo mēnesi pēc kārtas palielinās un 2016. gada novembrī
sasniedza šī gada augstāko līmeni – 1,3%. Līdzvērtīgs vai pat neaudz augstāks cenu pieaugums gaidāms arī decembrī, tādējādi
patēriņa cenas 2016. gadā vidēji būs par 0,1% augtākas nekā iepriekšējā gadā. Jāatzīmē, ka šī gada vienpadsmit mēnešos kopumā
patēriņa cenas bija nemainīgas salīdzinājumā ar pērnā gada attiecīgā perioda līmeni.
Līdz ar pārtikas un degvielas cenu pozitīvā pieauguma atjaunošanos pēdējos divos mēnešos, arī preču cenas kopumā uzrādīja
pieaugumu par 0,3% oktobrī un 0,6% novembrī. Tomēr novembrī lielāko devumu gada inflācijā nodrošināja pakalpojumu cenu
kāpums par 2,9%. Taču jāatzīmē, ka līdzvērtīgs pakalpojumu cenu pieaugums novērojams sākot ar šī gada otro pusgadu, ko
ietekmē PVN ieviešana namu apsaimniekotājiem, kā arī cenu pieaugums veselības aprūpes, telekomunikācijas, finanšu un atpūtas
pakalpojumiem.

Noderīga ziņa? Padalies!

Kā liecina ANO Pārtikas un lauksaimniecības organizācijas dati, pārtikas cenas pasaules tirgos pēdējos mēnešos uzrāda vērā
ņemamu pieaugumu. Taču pārtikas cenu līmenis pasaulē joprojām saglabājas zems, un pašreizējā dinamika norāda uz to, ka cenu
pieaugums saglabāsies arī turpmāk, jo īpaši piena, eļļas un cukura produktiem. Tas radīs nelielu spiedienu uz pārtikas cenām arī
Latvijā. Tādējādi pārtikas cenu gada pieaugums pāri diviem procentiem, kurš vērojams pēdējos mēnešos, saglabāsies arī turpmāk.
Pārtikas cenu pieauguma ietekme uz kopējo inflāciju novembrī bija 0,6 procentpunkti.
Savukārt degvielas cenas gada laikā palielinājās par 3,1%, tostarp benzīns novembrī bija par 4,5% dārgāks nekā pērn. Šonedēļ tika
plānota naftas eksportētājvalstu organizācijas OPEC tikšanās ar pārējiem naftas ieguves valstīm par iespējamo naftas ieguves
apjomu ierobežošanu. Šajā sanāksmes gaidīšanas kontekstā naftas cenas strauji palielinājās, atsevišķos tirdzniecības sesijas
pārsniedzot 55 USD par barelu robežu. Gadījumā, ja būs panākta vienošanas, tad naftas cena varētu vēl pieaugt. Taču pat ja nebūs
panākta vienošanās par naftas ieguves apjomu ierobežošanu, acīmredzami, ka decembrī degvielas cenas kāpums būs vēl straujāks
nekā novembrī, jo pērnā gada decembrī vidējā naftas cena bija ļoti zema – aptuveni 37 USD par barelu.
Patēriņa cenas, salīdzinot ar oktobri, palielinājās par 0,2%. Atsevišķās produktu grupās bija sagaidāmas sezonālas cenu svārstības,
kas kopumā atstāja nelielu paaugstinošo efektu uz vidējo patēriņa grozu. Tādējādi svaigo dārzeņu cena palielinājās par 8,3%,
savukārt svaigo augļu cena par 3,6%. Piena produkti bija par 3,8% dārgāki nekā oktobrī. Noslēdzoties rudens sezonai, apģērbu un
apavu cenas samazinājās par 1,2 procentiem.

Pieteikties jaunumu saņemšanai e-pastā

Vairāk par šo tēmu

FM: Jūlijā Latvijā atgriežas inflācija
10/08/2020

FM: Straujā degvielas cenu krituma dēļ maijā fiksēta deflācija
08/06/2020

FM: Patēriņa cenas aprīlī palika nemainīgas
05/06/2020

https://www.fm.gov.lv/lv/pasaules-tirgus-cenu-ietekme-palielinas-partikas-produktu-un-degvielas-cenas-latvija

